
 
 
  

 
  
 

            18. september 2013/GJ 
 
Favrskov Idrætssamvirke har gennemgået budgetoplæg 2014 - 2017. Det har givet 
anledning til vedlagte høringssvar. 
 
I april indsendte Favrskov Idrætssamvirke på sædvanlig vis en række gode forslag til 
budgettet: 
 
Drift: 
- Indkøring/igangsætning, halharmonisering/haldrift, kommunale haller, 400.000 kr. i 
2014, 300.000 kr. i 2015, 200.000 kr. i 2016 og 100.000 kr. i 2017. 
- Indendørsrekvisitter, 150.000 kr. i 2014 - 2017. 
- Banekridtning, fodboldbaner, 400.000 kr. i 2014 - 2017. 
- Tilskud, uddannelse, frivillige trænere/ledere/instruktører, 250.000 kr. i 2014 - 2017. 
- Øvrige harmoniseringsområder under idrætsområdet, 400.000 kr. i 2014 - 2017. 
- Tilskud, Favrskov Idrætssamvirke, 30.000 kr. i 2014 - 2017. 
 
Af de fremsendte budgetforslag var det kun det sidste, 30.000 kr. til Favrskov 
Idrætssamvirke, der slap gennem nåleøjet og er med i det budgetforslag der er sendt 
i høring. Vi mener, at det er fuldt berettiget, at Favrskov Idrætssamvirke langt om 
længe er kommet med på det kommunale budget, men vi havde gerne set, at flere af 
vores forslag var med i budgettet, da alle vores forslag er relevante emner  
der vil forbedre foreningernes/de frivilliges vilkår. 
 
Vi foreslår, på baggrund af flere henvendelser fra fodboldklubberne, at flytning af mål 
ved græsklipning ikke skal foretages af de frivillige ude i foreningerne men i stedet 
foretages i forbindelse med klipningen i lighed med andre kommuner, f.eks. i 
Randers, hvor der er monteret løftegrej på de traktorer der klipper græsset.  
 
Ovennævnte forslag vil være et populært tiltag, som vil gøre det nemmere at være 
frivillig i Favrskov Kommune. 
 
Anlæg: 
- Etablering af kunstgræsbaner, 2.000.000 kr. i 2014 og 2015. 
 
Ovennævnte forslag er delvist med, da der jf. anlægsforslag A-608 er afsat 2.000.000 
kr. i 2014 og 1.500.000 kr. til en kunstgræsbane/græsbaner til håndtering af 
fodboldbanekapaciteten i Hammel.  
 
Favrskov Idrætssamvirke har altid kæmpet for, at der på sigt etableres 
kunstgræsbaner ved de tre største fodboldklubber i Favrskov Kommune: Hinnerup 
(HOG), Hammel (HGF) og Hadsten (HSK). Set i lyset af, at der også forventes anlagt 
en bane i Ulstrup og uvished om belægningen/økonomien vedr. Favrskovbanen, 
mener vi, at der først skal afsættes yderligere penge til kunstgræsbaner, når 
Favrskovbanen har været i drift mindst et år. 
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Desuden mener vi, at det skal være den endelige og godkendte 
banekapacitetsanalyse, der skal ligge til grund for fordeling af banekapacitetsmidler. 
Der bør ikke på forhånd stå en modtager på de afsatte midler. 
 
Det skal nævnes, at Favrskov Idrætssamvirkes synspunkter også blev fremført på 
borgermødet i Hadsten den 11. september.  
 
Vi håber på, at vedlagte høringssvar kan medvirke til, at nogle af vores synspunkter 
og forslag fører til ændringer i det endelige budget.   
 
Såfremt der er spørgsmål i forbindelse med høringssvaret, kan undertegnede 
kontaktes på tlf. 89 40 24 78 eller 30 36 66 15. 
 

 
Med venlig hilsen 

Favrskov Idrætssamvirke 
Formand Gert Jensen 


